
 

ADRESA PRO ODESLÁNÍ VRÁCENÉHO VÝROBKU: 

Pro odeslá ní  prosí m zvolte provozovnu doporuč enou ná 
nás em webu v sekči VRÁ CENÍ  Á REKLÁMÁCE 

https://www.gigáčomputer.čz/reklámáče.html 

Tel. +420 721 400 500, E-mail: podporá@gigáčomputer.čz  
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ 
 

Vá z ený  zá kázní ku, 

vrá čený  vý robek ná m prosí m zás lete ná ádresu provozovný, kterou nájdete v sekči VRÁ CENÍ  Á REKLÁMÁCE ná 
nás em webu (dole v oránz ove m rá meč ku). Pokud preferujete vrá čení  vý robku osobne , zástávte se ná ne ktere  z 
nás ičh poboč ek. Jejičh seznám náleznete ná nás em webu v kontáktečh. 

V pr í páde  jáke koliv nejásnosti se prosí m obráťte ná nás i zá kázničkou podporu ná vý s e uvedený čh kontáktečh. 

 

 VÁ Š  GÍGÁCOMPUTER Tý m  

INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVI 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA  

   

KONTAKTNÍ TELEFON EMAILOVÁ ADRESA  

   

   

IDENTIFIKACE VÝROBKU 

ČÍSLO FAKTURY NÁZEV A TYP VÝROBKU 

  

LNC ČÍSLO ZBOŽÍ (VZOR VPRAVO)  

  

  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

BANKOVNÍ ÚČET PRO VRÁCENÍ PENĚZ   

   

DŮVOD VRÁCENÍ (*nepovinné)   

   

   

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

- Vý robek prosí me peč live  zábálte á bálí k oznáč te jáko „kr ehký “. 
- Po pr ijetí  vý robku á jeho kontrole obdrz í te do Vás í  e-máilove  sčhrá nký pr í jmový  protokol. 
- Vrá čení  vý robku v rá mči 14denní  lhu tý je prá vo spotr ebitele. Pro firmý nákupují čí  ná ÍC  á DÍC , moz nost 

odstoupení  od kupní  smlouvý ze zá koná nevzniká .  
- Formulá r  prosí m pr iloz te k vý robku pr í pádne  ná m jej zás lete elektroničký ná podporá@gigáčomputer.čz 
- Podrobne js í  informáče ohledne  vrá čení  zboz í  jsou k dispoziči ve Vs eobečný čh občhodní čh podmí nká čh, 

ktere  jsou volne  k náhle dnutí  ná prodejná čh á ná www.gigáčomputer.čz. 
- Ádresu pro odeslá ní  vrá čene ho vý robku nájdete v sekči VRÁ CENÍ  Á REKLÁMÁCE 

https://www.gigáčomputer.čz/reklámáče.html   
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